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Afdelingsbestyrelsen 
Korskærparken 

Fredericia den 11.04.2018 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
onsdag den 11. april 2018 kl. 19. 

 
Afbud:  Ingen.  
Ikke mødt:  Alle mødt. 
Indbudt: Driftsleder Per Skau. 
 
 

1. Velkomst ved formanden. 
2. boli.nu overvejelser omkring bemandingen (viceværter) i organisationen, v/ Per. 
3. Generel drøftelse med vores driftsleder. 
4. Tilretning/godkendelse af dagsordenen. 

a. I.a.b. 
5. Information fra formanden m.v.. 

a. boli.nu. 
i. Ekstraordinært formandsmøde. 

b. Driftslederen. 
i. Se punkt 3. 

c. Grønningen. 
i. Lysvandring. 

d. Medborgerhuset. 
i. Jørn ikke indkaldt. Forretningsudvalg nedsat men uden os. Jørn er 

kommet med på mailiste. 
ii. Organisationen skal ændres.  
iii. Studietur til Aarhus. Underligt det ikke er Sønderparken, der både 

fungerer og giver overskud. 
e. Foreningen Korskær. 

i. I.a.b.. Slettes som punkt fremover. 
6. Hvor skal afdelingsmødet holdes? 

a. Udsat. 
7. Låse ved vaskerier. 

a. Per undersøger for nyt system nyt system til dørene. 
8. Ventilation i lejlighederne. 

a. Afventer vi resultatet af målinger. 
9. Låse ved kælder og opgange. 

a. Vi prøver at tage låsene ud i blok 11 og 12. 
10. Hvem skal betale for nedtrådt græs v/ Jørn. 

a. Afdelingen. 
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11. Udflugt til Skærup Zoo v/ Jørn. 
a. Planlægges sidst i august. 

12. Nye Helhedsplaner. 
a. Workshop 10. april. Spild af tid. Ledelsen fra boli.nu og Boligkontoret deltog 

da heller ikke. 
13. Klager, status. 

a. Se det delte dokument. 
14. Udlejning af gæsteværelser, status. 

a. 18 gange i år. 
15. Udlejning af festsal, status. 

a. 7 gange i år. 
16. Nye lejere, modtagelse, status. 

a. Indbydes når genbrugsrummet er åbent. 
b. Lene indbyder. Formanden sender indflytterlister løbende. 
c. 1 flaske i gave, samt oplysninger fra Medborgerhuset. 

17. Eventuelt. 
a. Mangler blæk til printer. Steen køber ind. 

 
 
 
 
Steen Knudsen 
Formand 
 
 
Planlagte bestyrelsesmøder: 11/6-18, 13/8-18 og 8/9-18. 
Temaaften for beboerne:  
Afdelingsmøde: 13. september 2018. Kl. 18 spisning. Sted: ? 


